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JABјiO П' ЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНА "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
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Одлуке о отуfјењу опасног отпадног материјала путем прикупљања понуда росле јавног
ња број: 6.05.4 — Е.02.01. - 444876/2 — 2019 од 13.08.2019. године и 3аписника о отвајiању
рој: 6.05.4 — Е.02.01. - 444876/6 - 2019 од 24.09.2019. године, финансијс~ки директор
ЛХЕ Зорица ЈовановиFi, доноси ;

ОДЛУКУ чч

ору најповољније понуде за куповину отпадног материјала у Огранку ДЛХЕ
Бајина Башта, Партија 1: Уље турбинско отпадно $ I. 

ао најповољнија понуда Понуђача „Optima Forma" d.o.o. Слободана Јовановиба 4а, !.370 0;
по укупно понуfјеној цени од: 40.000,00 (словима: четрдесетхиљада) динар без ПДВ-а.;

едност Уговора fle се прецизирати приликом преузимања .отпадног материјала на основу,
количина установљених мерењем и реализоваТiе се по јединичној цени од 8,1)0 (словима:!
ара без ПДВ-а по килограму уља турбинског отпадног из усвојене понуде. ;

О БРАЗЛОЖЕF6Е

— Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта је као Продавац, дана 13.08.2019. године
длуку о отуfјењу опасног отпадног материјала путем прикупљања понуда после јавног
ња, Партија 1, према датој спецификацији: '

икА ИЈА:

Рб
Назив отпадног материјала /

опреме
ЈМ Процењена

количина
Локација складиштења

материјала
отпадног

1 УЉе турбИНСКо отпаДНо
Индексни број 13 01 10

Кг 5.000 магацин опасног отпада ХЕ „Зворник"

Укупно: кг 5.000 магацин опасног отпада Х 3ворник"
1 г

ни п
)дав а.
ист~ а рока за подношење понуда, тј до дана 24.09.2019. године до 12:00 часова, на адресу
дав а, примљена је 1 (словим једна) понуда, и то: t•

зив за достављање понуда објављен је дана: 13.08.2019. године на Интернет страници

Г ед.јбр.
-

Назив Flowyђaчa :. АдРеса
Y I

1: „Optima Forma" д.о.о.
Слободана ЈовановиТiа 4а, 3~000

Крушевац ~

уд које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
ia o і бијених понуда — поднета понуда је одговарајуfiа и прихватљива. І 
Пон да ПонуТјача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуfјачима"
под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, па је
као : аква оцењена прихватљивом.
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2. Критеријум за доделу уговора одреFјен у Јавном позиву за достављање понуда за куповину
отпадних материјала гласи: „навиша понуfјена цена" за комплетан обим отпадног материјала
за Партију 1 се на понуfјеној цени као једином критеријуму.

3. С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, па нема услова за рангирање
понуда применом критеријума за проглашавење Купцем, одреТјеног у Јавном позиву за
достављање понуда за куповину отпадних материјала, Комисија је констатовала да је је највеFiу
цену за куповину понудио: „Optima Forma" d.o.o. Слободана Јовановиfiа 4а, 37000 Крушевац по
укупној цени од 40.000,00 (словима: четрдесетхиљада) динара без ПДВ-а, односно по јединичној
цени од 8,00 (словима: осам) динара без ПДВ-а по килограму уља турбинског отпадног.

Напомена: 
Уколико се Уговор не закључи или изабрани ПонуFјач - Купац не изврши уплату у року наведеном у
Јавном позиву за достављање понуда за куповину отпадних материјала број: 6.05.4 — Е.02.01. -
444876/3 — 201 9 од 13.08.2019. године Продавац fie поновити поступак јавне продаје.

На основу свега напред наведеног, Комисија Продавца предлаже Финансијском директору Огранка
„Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта да закључи Уговор о продаји предметног отпадног материјала за
Партију 1: Уље турбинско отпадно са ПонуТјачем: „Optima Forma" d.o.o. Слободана Јовановиfiа 4а,
37000 Крушевац, чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем 6.05.4 — Е.02.01. — 444876/5 -
2019 од 24.09.2019. године и евидентирана код понуТјача под бројем: 05/2019 од 24.09.2019.
године, оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива, са укупно понуfјеном ценом од:
40.000,00 (словима: четрдесетхиљада) динара без ПДВ-а. Укупна вредност Уговора Fie се
прецизирати приликом преузимања отпадног материјала на основу стварних количина
установљених мерењем и реализоваfiе се по јединичној цени од 8,00 (словима: осам) динара без
ПДВ-а по килограму уља турбинског отпадног из усвојене понуде.
Финансијски директор Огранка „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта прихвата предлог Комисије и, на
основу законског овлашfiења, доноси Одлуку о прихватању понуде наведеног ПонуFјача и даје
сагласност да се, у складу са законским прописима, закључи Уговор о продаји отпадног материјала
за за Партију 1: Уље турбинско отпадно са ПонуРјачем: „Optima Forma" d.o.o. Слободана
Јовановиfiа 4а, 37000 Крушевац, по укупно понуfјеној цени од: 40.000,00 (словима:
четрдесетхиљада) динара без ПДВ-а. Укупна вредност Уговора fie се прецизирати приликом
преузимања отпадног материјала на основу стварних количина установљених мерењем и
реализоваFiе се по јединичној цени од 8,00 (словима: осам) динара без ПДВ-а по килограму уља
турбинског отпадног из усвојене понуде.

Финансијски директор
Огранка "Дринско — Лимске ХЕ"


